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174. 

Augstas domas dzīvei ir tikpat nepieciešamas, kā barība. Tādēļ domas nosmacēšana 

neglābjami novedīs pie trūdēšanas. 

174.a 

Atturēt cilvēci no augstākās domāšanas ir slepkavība. Tas nav pārspīlējums, jo domu 

vulgarizējums un pazemošana gala rezultātā noved pie sairuma un iznīcības. 

174.b 

Būtu pamācoši uzrakstīt grāmatu, par postu, ko nodarījušas ļaunas domas tiklab 

pašam, kā arī citiem. Šīs domas ir daudzu slimību avots. Senāk vienīgi psihiskās 

slimības saistīja ar ļaunajām domām, bet ir pienācis laiks saskatīt daudzās domu 

ietekmē radušās visdažādākās fiziskās kaites. Ne tikai sirds slimības, bet arī vairums 

kuņģa un ādas slimību ir postošu domu sekas. Tāpat saslimšana ar lipīgām slimībām 

veicina ne tikai dispozīcija, bet arī domāšana. Un tā nebūs tikai predispozīcija 

[autosuģestija] attiecībā uz šūnu slimībām, bet arī domāšana. Tā nebūs tikai 

pašsuģestija vien, bet ir pieredzēti gadījumi, kad infekciju izplatījis viens cilvēks uz 

daudziem citiem. Redzams, ka fiziskās sekas ir pilnīgi analogas garīgām norisēm. Pie 

tam ir novērots arī, ka daži organismi neapzināti izplata kādu noteiktu infekciju, paši 

tai nepadodamies. Jau sirmā senatnē pazina tādus infekciju iznēsātājus, bet vēlākos 

laikos aizmirsa zinātnisko izskaidrojumu un sāka attiecināt visu uz tā saukto ļauno 

aci. 

175. 

Domās izsargājieties no ārdošiem, krasi drūmiem noskaņojumiem. 

176. 

Doma ir magnets un katra tumsas doma rada smago fluīdu nogulsnējumus, kurus 

pievelk un savāc atbilstošas apziņas. Iegaumējiet, ka doma darbojas kā bumerangs; jo 

doma, apzināti raidīta cilvēkam, kurā nav tai atbilstošas vibrācijas, atgriežas pie 

raidītāja, pa ceļam pastiprinoties ar identiskām vibrācijām, kas allaž pārpilnībā joņo 

izplatījumā un meklē savienošanos. Viegli var iedomāties, kādas postošas sekas var 

būt sūtītājam, ja viņa doma ir bijusi pilna ļaunuma! Tāpat īslaicīgas aizsargtīkla 

pavājināšanās, slimības gadījumā, zemas kvalitātes sūtījumi sarežģīs organisma cīņu 

un ar to nodarīs neizlabojamu ļaunumu. Vai gan mēs nebūsim neprātīgi, laizdami 

pasaulē tumšas domas? Dzeniet prom katru netīru domu, nomainot to ar labuma 

domu. 

177. 

Kā gan attīstīsies domu kādība, kas tik vajadzīga nākamajai dzīvei, ja mēs to 

notrulināsim ar indi? Bet medicīna neskopojas ar dzīvo miroņu ražošanu. 
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178. 

Lietosim savu domu svēršanai visprecīzākos svarus, un iegaumēsim, ka katra metāla 

oksidācija iespaido raksturu un domu kādību. Tāpat dūmi un atkritumi vai gaļas 

grauzdēšana arvien kaitīgi. 

179. 

Eksplozīvu vielu darbnīcās nepīpē, nēsā sevišķus mīkstus apavus, nelieto nekādas 

metāliskas lietas un pat nerunā skaļi, un arī neelpo parastā veidā. Tur, kur ķermenim 

draud briesmas, tur cilvēki gatavi atteikties no ieradumiem, bet viņiem neienāk prātā, 

ka doma var izraisīt daudz bīstamākas neredzamās, bet neizlabojamās eksplozijas. 

Lielas bailes palīdz cilvēkiem izvairīties no ķermeniskām briesmām. Bet visa 

izplatījuma dzīve viņiem neeksistē. Viņi spējīgi nozaimot Augstākos Spēkus un ļauni 

priecāties, ja viņu personīgā bojāeja nav tūliņ saredzama. Izplatījuma samērības 

zaudējums Bezrobežībā iznīcina visas labākās iespējamības. Bet tieši tagad ir pēdējais 

laiks, lai saskaņotu blīvo ar smalko un pat ar ugunīgo. Neatlaidīgi un gaiši vajag 

domāt Pasauļu apvienošanas virzienā. 

180. 

Kādas gan cilvēkam tiesības aptraipīt izplatījumu netīrām domām! 

181. 

Domu sabiezējums var būt lietderīgs sirdij. Kā smaga gāze, kas sadedzina vadu audus, 

tā doma spēj sažņaugt sirdi. Kā sacīts: “Čūska zem sirds.” Ursminājs – spēkus 

sagrauzēja čūska. Tā kādreiz izprata piesardzību domāšanā. Smagas domas ir 

atmosfērā. Tā paturiet prātā Kauju un pierādiet apdomību. 

182. 

Apliecinu, ka patlaban jānostiprinās spēkā un drosmē. Tumšie spēki visā pasaulē iet 

uzbrukumā. Vai tad tiešām labie spēki savā starpā sāks dūrēm sisties?! Sāpju parādību 

sirdī protams izraisa domu sūtījumi. Ārsts to nosauktu par aortas spazmu, bet neņemtu 

vērā, kāda nozīme te bijusi ārējiem cēloņiem. Vai tiešām iespējams ieraudzīt tikai 

sekas, un nesaskatīt cēloņus? 

183. 

Uguns apdedzina nepilnīgās domas. Kā citādi lai uzpostu neapšaubāmo sasniegumu 

šūpuli? Ļoti svarīgs ir mēģinājums domu raidīt caur staru. Ik viens pauž savas auras 

būtību, bet atsevišķām domām, atkarībā no viņu garīgās konsistences, ir dažāda 

vērtība. Tad domu veidolu var pārbaudīt ar īpašu staru. Iekšējā garīguma klātbūtne 

ietērps domu auras krāsā, bet ja doma būs zema, tā zem stara sadegs. Tiek panākta ne 

tikai domu pārbaude, bet arī izplatījuma dezinfekcija. 

 



DZĪVĀS ĒTIKAS MOZAĪKA   

Materiālu apkopojusi Anete Eihmane 

 

2.daļa: Doma 

5.nodaļa: Necienīgas domas 

 

3 lapa no 11 lapām 
 

Var iedomāties, kā stars iespiežas izplatījumā un atrod brīnišķīgus dārgumus un 

sarkanās un oranžās uguntiņas, kā noziedzīgus saindētājus. Kā notīrīt pār zemi 

klājušās nogulsnes, kad pat acīm tās ir dūmaini oranžā krāsā? Galvenais, iznīcināt 

zemu domu baciļus, kas lipīgāki par visām slimībām. Jārūpējas ne par izrunātiem 

vārdiem, bet par domām. Kamēr izrunājam vienu vārdu, - desmit domu rodas. 

184. 

Pētot domu pārraidīšanu, cilvēce sāks piegriezt vērību arī visām tās blakus parādībām, 

visām, kā pozitīvajām, tā arī negatīvajām. Domu radītās sekas izplatīsies tālu aiz 

iztēles robežām. Vispirms cilvēki sāks saprast, cik ļoti viņi cits citam kaitē, laupot un 

apgrūtinot citu spēkus. Viena no vientuļniecības priekšrocībām bija paslēpšanās, lai 

saglabātu psihisko enerģiju. Viens no Mūsu labiem līdzstrādniekiem pasludināja sevi 

par mirušu, lai varētu aiziet no cilvēces redzes lauka. Atviegloti viņš teica – liekas, 

mani ir aizmirsuši. Tad ir iespējams novērot, kā laižas garām domas, izņemot 

bezpersoniskās izplatījuma domas. Bet bezpersoniskās domas parasti nesatur sevī 

ļaunuma. Nesaku, ka jāatsakās no personiskajām domām, bet jāatskārš viss 

atbildīgums. 

 

Kā atbildības ieaudzināšanas ārējais nosacījums būs dzīves skaudrums bērniem. Tāpat 

palīdzēs arī ķermeņu nomaiņas apzināšanās. Bet konvencionālais valstiskums un 

reliģija nežēlīgi traucē šo atbildības ieaudzināšanas procesu. 

185. 

Cilvēki parasti nedomā ar domām, bet ierobežo domāšanu ar pieņemtiem, svešiem 

vārdiem, tādējādi domas neaptveramajā sfērā viņi ienes nedzīvus vārdus. 

186. 

Bet domas, kas krāso lietas un darbības ar dziņām, kuras izrietējušas no zemiskuma, 

neskar kosmisko plūsmu. 

187. 

Zemes trīsas pieaug un pajautājiet tiem, kuriem divkāršs pulss, par cik tas ir 

pastiprinājies. Nav šaubu, ka viss, kas attiecas uz ugunīgo enerģiju, ir sakāpinājies un 

sasprindzējies. Cilvēki, kā ar savu dzīves, tā arī ar domāšanas veidu kāpina šīs sfēras. 

Nekas tā nekairina ugunīgo stihiju, kā nekārtīga domāšana. Agrāk dažreiz, kaut vai 

mazliet, mācījās domāt. Bieži vien dzīvības likumu skandēšana un iemācīšanās 

ierosināja domu plūsmu. Bet iekārību un patības pamošanās var novest pie nejēdzīgas 

domāšanas. Šajos, - kaut arī tikai novirzienos, - dzimst haotiskie, īgnie uzbudinājumi. 

Kādēļ izaicināt sabrukumu? 
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188. 

Būsim kā bultas uz ugunīgās stiegras, kas tiecas debesīs. Lai doma katrā zemes 

priekšmetā atrod garīgo vielu, kas dod brīnišķu priekšstatu Bezrobežībā. Tāpēc 

kaunēsimies sūtīt Daiļajā Pasaulē zemiskas domas. Katrai dienai jābūt daiļā 

pavairošanas paraugam. Cilvēki vairās ierunāt zemus vārdus skaļrunī, bet kāpēc tad 

pildīt izplatījumu zemām domām? Pasaules juceklība lai vēlreiz atgādina domas 

kādību. 

189. 

Katra baismīga doma nes cilvēkam milzīgu neveiksmi. Katra doma, kas pievelk 

neveiksmi, spēj radīt karmisko perturbāciju atmosfēru. 

190. 

Lai jaunās zemes tāpat saprot tīrās sirds aicinājuma varenību. 

Lai saprot, - domu melīgums ir šķērslis gara pilnveidojuma sasniegšanā. Sakiet 

visiem, kas domā būt ar Mums, lai pasarga domas. Varoņdarbu rada tīras domas. 

Nekāda nodemonstrēta darbība, ja tās nav varavīkšņainu domu spārnu augšup celta, 

augļus nenesīs. Saprotu, cik grūti ķert domāšanas blusas, tāpēc Atkārtoju – vēdiniet 

smadzeņu ielokus, lai mazajiem lēkātājiem nav pamata nometināt tur savus 

pēcnācējus. Plušķainās domāšanas spējas laiž pasaulē mazos kukaiņus un nogriež 

labākos ceļus. Miesas kukaiņi padara cilvēku tādu, no kura izvairās, cik atbaidošiem 

gan jābūt gara kukaiņiem! 

 

Kad domas plūst plaši, tad pat viņu nepatīkams virziens var nebūt galīgi kaitīgs. Bet 

kad domāšana līdzīga purva ūdens piliena saturam, tad nav iespējas parādīt Jaunās 

Pasaules vaigu. 

 

Domāšana jānostiprina, stingri jāiegaumē četri dotie noteikumi. Vajag atcerēties, 

vajag izvairīties no juceklīgām domām. 

 

Ļoti lūdzu uzsvērt debess skaistumu un saistīt to ar domām par nākotni. 

191. 

Vai gan ikreiz, kad esat nodomājuši runāt par Uguni, nav jāatgādina par domāšanas 

atbrīvošanu? Vai gan nav jāizlūdzas taisnīgums, kad jūs pieskaraties izzināšanai? Vai 

gan neizraisāt nožēlas smaidu, kad ieminaties par Neredzamo Ugunīgo Pasauli? 
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192. 

Izplatījuma doma rada zināmu substanci, kas riņķveida kustības virpulī top par dažādu 

iedīgļu centru. Šķiet būtu brīnišķīgi apzināties, ka cilvēka doma satur tiks spēcīgu 

substanci; bet tikai augstākā un saspringtā doma rada pietiekami stipru enerģiju. 

Turpretī sīkā, neizpaustā, nemierīgā, svārstīgā doma ne vien neizraisīs radošo 

impulsu, bet nodarīs ļaunumu. Nesaturot pareizu pievilksmes un atgrūsmes spēku 

atbilstību, niecīgā doma izveido it kā kroplīgus konglomerātus un piegružo 

izplatījumu; saucam tās par izplatījuma gļotām. Daudz enerģijas tiek patērēts, 

pārveidojot šos nedzīvi dzimušos kropļus. Var iedomāties, cikkārt varētu paplašināt 

izplatījuma produkciju bez šiem cilvēku izdzimteņiem. Pie tam neapvainosim tikai 

pirmatnējās tautas, viņu domāšana potenciāli nav vāja, bet civilizācijas vidējo 

produktu domas kādība ļoti sekla. Seklums rada visus pārējos gļotainos produktus. 

Tāds seklums draud pārvērst Agni svētīgumu bargumā. Nav mazums sīko domu 

kaitīguma piemēru. Cik daudz labāko kanālu drazu piegružots tikai tāpēc, ka cilvēce 

neciena domu. Trulā māņticība, droši vien, nosodīs atgādinājumu par domas 

aktualitāti; pretstatīs svētdeves dabu, bet zemākie, blīvie slāņi, vispār nav pielīdzināmi 

augstākajiem. Domas disciplīna neatvairāmi novedīs pie Augstākajām Ugunīgajām 

Sfērām. Cilvēks, saindētajā vietā, var kļūt par izplatījuma šķīstītāju. 

193. 

Zemākās sfēras tik ļoti piemēslotas, ka, nepārspīlējot, notiek meteoru putekļu 

oksidācija. Psihiskās enerģijas ķīmiskās iedarbības, vispirms taču atspoguļojas uz 

metāliem. Šis vienkāršais novērojums redzams pie lietu metālu daļām, ko nēsā 

dažādas psihiskas dabas cilvēki. Ļoti postoša, protams, ir planētas tuvāk esošo sfēru 

piemēslošana. Zemākie smalkie ķermeņi, kā blēži tirgū, juceklīgi grūstās, 

apgrūtinādami celtniecības spirāles sekmīgu izveidošanos. Vajadzīga izcilus 

tiekšanās, lai izspiestos cauri šiem drausmu pilnajiem uzkrājumiem. Taču 

neiedomāsimies, ka domāšana izgaist bez sekām. Pat visplašākais kauss var pāri 

plūst! Un vēl  jo vairāk tālab, ka rotācijas pievilksme neļauj nokrist daudzām 

mazvērtīgām daļiņām. Tāpēc kad uzsvarojam nepieciešamību šķīstīt psihisko 

enerģiju, izsmalcinot domāšanu, - mēs ņemam vērā zemāko sfēru tīrīšanu. Runājot 

baznīcas valodā – elles pulki jāuzvar. 

194. 

Indīgās emanācijas nevien saindē cilvēku, bet arī nogulsnē uz apkārtējiem 

priekšmetiem. Turklāt šādas nogulsnes ļoti grūti iznīcināmas. Tās spēj pavadīt 

priekšmetus arī lielos tālumos. Ar laiku būs iespējams saskatīt šādu saindētu 

priekšmetu auru. Bet pagaidām jūtīgi cilvēki spēj sajust šādu noslāņojumu iedarbību. 

195. 

Katra patiesībai neatbilstoša doma rada mītni elementāļiem. Viss, kas pelna cieņu, 

viss stingrais, vitālais sakrājas ap radošajām domām un svētīgi ietekmēs savu radītāju. 

Bet sadomātas melnesības pieaicinās klīstošos elementāļus un, neatrodot dzīvā 
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pamatojuma, uzbruks pašam melnesim. Nav patīkami atrasties Smalkajā Pasaulē starp 

satrakotiem elementāļiem. Šausmīgs ir tāds virpulis, pilns paša ļauno domu 

drumslām. Visi šie riebīgie radījumi pieķeras, karājas, radot tīri fizisku smagumu. 

Domas, kā enerģijas lāses, ievelk sev sīkos elementāļus. Šo gara embriju kādība ir ļoti 

dažāda; no būtiskā vadoties, domas ir spējīgas no gandrīz nenojaušamā dīgļa, domu 

satura ietekmē (atkarībā no domu satura), izveidot visdažādākās izpausmes. Tās spēj 

radīt minerālu un pat augu pamatus. Bet īpaši spilgti iespējams iztēloties, ka šīs 

domas, kurām trūkst dzīvības pamatnes, spēj piegružot zemes zemākos slāņus. 

Meteoru putekļi acīm nesaredzami, bet tie rada ļoti būtiskas nogulsnes. Var 

iedomāties, cik spēcīgi ir domu putekļi un cik tie kā enerģijas sekas, ļoti būtiski! Šo 

domu atkritumu sekas izsauc planētas saslimšanu. 

 

Ļaunuma un melnesības sējēji, vai jūs varat saprast, kādu smacīgu cietumu sev 

sagatavojat! Ļaunuma domas atradīs savu saimnieku. Tāds tumšais saimnieks 

nenoslēpsies no saviem izdzimteņiem. Kāds, varbūt tomēr, padomās par “izdomāto” 

biedēkli, jo viņš taču neatzīst, ka doma ir mūžīgā enerģija. 

196. 

Tīrās domas tiek apkārtējo ļaužu nevērtīgo spriedumu piesārņotas. Cauri mežiem 

dzird vāji. 

197. 

Ievērojiet, kā ļaudis lasa Mācību. Ievērojiet, kuras vietas tie apiet un cenšas 

nepamanīt. Sevišķi bieži ļaudis aizver acis pret visu, kas attiecas uz nodevību un 

psihisko slepkavību. Viņi nevēlas pat iedomāties, ka tie varētu kaitēt ar domām no 

attāluma. Tā cilvēki izvairās no tā, kur tie visbiežāk vainīgi. Lai kaitētu, nav jābūt 

domu milžiem. Pat viduvēja doma, ko saindējis imperila kristāls, būs visai iedarbīga. 

Sadomāt nodevību, nozīmē to pa pusei jau arī izpildīt, jo iepriekš saindētais apvalks 

uztvers pat vismazāko iespaidu. Patiesībā saindējums ar domām nodara pat vairāk 

posta, nekā narkotiskie līdzekļi. Tāpat var atgādināt, par infekciju caur domu 

sūtījumiem. Var padarīt tik bezspēcīgu, ka jebkura infekcija piekļūs viegli. Doma ir 

kā atveroša atslēga. 

198. 

Kad Mācības neizpratne izkaltējusi saprātu, tad var iebilst – “mitējieties žēloties par 

savām pārestībām; jūs jau sen varējāt paplašināt apziņu; varējāt novērot debesu 

pasaules un varējāt izprast Mācības Avotu, bet tā vietā jūs gribat paņemt līdzi zemes 

pārestības. Kam jums Mācība un mūžu gudrība, ja jūsu domas nepaplašinājās, bet 

sačunkurojas aiz pārestības. Ne jums ir nodarīta pārestība, bet jūs paši sev esat 

nodarījuši pāri…” Tā Smalkajā Pasaulē drūzmējas sīkās domas. Var nožēlot, cik 

daudz spēku tiek izšķiests nesaticībā un pazemojumos, bet, ja jautās, - kā uzzināt, cik 

kaitīgas šādas Smalkās Pasaules domas, tad var tikai sacīt – sīkās, ļaunās domas rada 
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indīgas gāzes. Vajag domāt nevis par sevi, bet par to, cik ļoti arī Smalkajā Pasaulē 

cilvēki spēj kaitēt cits citam. Bet katra laba doma un tiekšanās uz Daiļo virza ātri uz 

priekšu. 

199. 

Dzeniet prom sīkās domas, Mums smagi no tām. 

200. 

Kā gan iespējams iztēloties Ugunīgās Miglas pārvēršanos veselā daiļā Pasaulē un 

nespēt attīrīt savas domas no sīkām skabargām! Apzināsimies, cik sīkas šīs 

skabargas!! Un nav grūti atbrīvoties no tām, vajag tikai tās apziņā saskatīt. 

200.a 

Dzīve uzrāda nevis tapšanas, bet acīmredzamas sairšanas pazīmes. Tādēji iespējams 

ieslīgt šai sairšanā un viegli paiet garām tapšanas vērtībām. Tapšanas process ir 

apzināti apslēpts, jo citādi stihijas iznīcinātu iespējamību graudus. Stihiju 

pamatīpašība ir inertums un lai tām piešķirtu evolucionāru enerģiju, vajadzīgs 

trieciens, ko izdara gars, kas ir tādā attīstības pakāpē, kura spējīga ietvert domu. Tā 

doma ir stihiju korespondents. 

Kad tiek runāts par nepieciešamību pastiprināt domāšanas aparātu, tad ar to pašu jau ir 

norādīts arī uz neapvaldāmo stihiju uzmākšanos. Zināmi planētas dzīves periodi 

pakļauti stihiju spiedienam. Tām pretī stādīt var vienīgi tautu neatlaidīgo tiekšanos 

pēc dzīves atjaunotnes, šāds domas piesātinājums sakoncentrēs Mācību un kā triecējs 

zobens sadragās bezjēdzīgās haosa vērpetes. Pretī stihijām tiek stādīta doma, citādi tik 

spēcīgi tiek traucēts līdzsvars, ka var sagaidīt kosmiskas parādības. Vai gan bada, 

sausuma un slimību gads nebūs domas pagrimuma sekas? Viena cilvēka domas nespēj 

stāties pretī stihijām. Apziņas pavērsiens vēl nespēj izveidot apzinīgo domu. Tikai 

pilnīga atskārsme un atbildība var domai piešķirt potenciālu. 

 

Vērojam kā magnetisko viļņu tā ķīmisko staru lielo spriegumu. Cilvēku doma 

izliekusies kā nenorūdīto asmens un apziņas dziļumos virmo haoss. Vai iespējams 

pastāvēt? 

 

Prātos sāk iespiesties Mūsu Bākas ideja, jo maz pamazām nekas cits vairs neatliek, 

haosa mutuļos. Cik grūti jūtīgam garam! 

201. 

Viskaitīgākās ir tā sauktās nejaušās domas. Katra apzināta doma jau satur zināmu 

organizētību, bet visļaunākie ir mazie klaidoņi, kas bez jēgas piegružo ceļu. 
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202. 

Šādas sīkas mušas grūti iznīcināmas, bet tieši tās piešķir izstarojumu pelēko nokrāsu. 

Cilvēks uzskata, ka viņa domas neviens un nekas netraucē, bet tai pašā laikā, viņa 

apziņa sīciņu kurkulēnu pilna un domāšana izvēršas par purvu. 

203. 

Padoms par sīko domu sakārtošanu ir sirds atveseļošanās sākums. Nepaļaujieties uz 

dažādām ārējām prānajamām. Agni Jogas ceļš ved caur sirdi, bet sirdij jāpalīdz 

sakārtot domas. Juceklīgas domas ir tikpat kā utis un blusas, tās ievaino smalko 

substanci. Bieži tās nes līdzi nāvējošu indi. Proti, tās visniecīgākās domas ir 

nesaprātīgas un tālab tās ir smalkās un blīvās pasaules tuvināšanas galvenie šķēršļi. 

Kā pārliecināt draugus, lai tie par  sīkajām domām sacīto nekavējoties sāktu izpildīt! 

Tas taču prasa tikai mazu uzmanību un atbildības apziņu. 

204. 

Lai neatliek tie, ka savās domās spēj pasteigties. Jāpierod, ka katra doma ir saskare ar 

Uguni. Tāpēc jākaunas no noslieksmes uz tumsonīgu vai mazvērtīgu domu. 

205. 

Domas apgarošana ir īstena ugunīgā kādība. Tā līdzīga asmeņa rūdījumam, lai tas 

būtu noderīgs kaujā. Viena lieta ir klīstoša doma, kura, pat derīga būdama, aizslīd 

apziņai garām un tik pat noteikti sadrups izplatījumā. Bet cita vērtība tai domai, kas 

cieši ielikta sirdī. Uz šo procesu var paraudzīties kaut no fiziskā viedokļa. Tāpēc, 

domai dzimstot, der pašam sev aizrādīt: - uzlikšu domu uz sirds. Domātājam – 

iesācējam šāds norādījums nostiprinās disciplīnu. Turklāt apzinīgi sirdī nogulsnētais 

paliks “kausā”. 

206. 

Enerģija, kas izraisa dzīvību, nosaka arī tiekšanās virzienu. Tāpēc patvaļīgā doma 

nesīs sev līdzi nenoteiktu lēmumu. Patvaļīgā doma radīs augsni sabrukumam; vai arī 

tiekšanās dos iespēju haotiskajai parādībai izpausties formā. Cik daudz virs zemes 

patvaļības upuru izpausto formu starpā. Likums ir tik negrozāms, ka var sacīt, ka 

attīstoties domas smalkjūtīgumam (izsmalcinātībai), būs iespējams apzinīgi pārveidot 

formu. 

207. 

Ir gara kādība, ir āriene, ir gara dinamika atkarājas no radītāja gara. Tāpēc ļaunas 

domas tiek nosodītas, kā nekrietnības radītājas. Apziņas spēks izraisa atbilstošu 

refleksu izplatījumā vielā. Un uzliesmojušie izplatījuma fokusi tā arī paliek tuvi tam, 

kas tos radījis. Maznozīmīga apziņa rada dziestošas dzirksteles, bet potenciāli augoša 

apziņa spēj radīt gigantus. Labuma un ļaunuma fabrika, - lūk, kādēļ tāda nozīme 

domu kādībai. 
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Tā Mēs esam izcirtuši izplatījuma dzīves evolūcijas ainu un varam lūgt cilvēci – 

topiet labāki un nepiemēslojiet brīnišķīgās Gaismas viļņus. Stihijas sfēras ir 

apžilbinoši skaistas un saduļķot tās ir tas pats, kas iznīcināt brīnumainu puķi. 

208. 

Ir jādomā par Mūsu darbiem un jāgalvo par viņu pareizību. Vismazākā domas 

sašķelšanās aiznesīs bultu tālu prom no mērķa un tad labāk nemaz nepieskārties Jogai. 

Neskaidra apziņa ir dzīvnieciskā stāvokļa mantojums. Kam vajadzīgas neskaidras 

domas? Neviens nevēlas saņemt tikpat neskaidru atbildi. Vajag attīrīt gara vadu. Bet 

Mēs neesam skursteņslauķi, lai spaidu kārtā tīrītu gara kanālus. Sakiet, lai dod iespēju 

sniegt palīdzību. 

209. 

Bezprātīgie nezina, kas tiem pieder! Parasti pret izšķērdību attiecas nicinoši, bet vai 

tad doma netiek izšķērdēta? Vai lielā, ar grūtībām iegūtā balva, netiek iznīcināta? 

Doma, kā Skolotāja lielā balva, zūd nekulturālās mācībās. Tā cilvēki ir gatavi nodot 

pat savu planētu, lai tikai nebūtu jādomā. 

 

Jau daudzkārt Mēs esam norādījuši uz domas nozīmi un no jauna atgriezīsimies pie tā 

paša. 

210. 

Ir jāsaprot, ka pastāv arī sīka doma. Kā kukainis nograuž saknes visspēcīgākajiem 

impulsiem. Sīko domu dūrieni sašķoba visneatlaidīgāko raksturu. Liekas, ka tas jau 

atkārtoti uzsvarots un apnicis, bet, kad pienāk laiks darboties, cilvēks ievīstās sīko 

domu drumstalu mākoņos. Viscēlākie nodomi izgaist zem apkaunējošu domu slāņiem. 

Varoņdarbu, vispirmā kārtā, kavē ne tik daudz šaubas, kā veco ieradumu radītās 

bezveida domas. 

211. 

Katra doma, katra darbība rada savas fluidiskas strāvas. Šīs strāvas skar visas 

Kosmiskā magneta pievilksmes, kad domas trauksme sniedzas uz Avotu. Fluidiskās 

strāvas allaž piešķir domas virzienam kādību. Kad darbības mērķis ir negatīva kādība, 

tad fluidiskās strāvas izpaužas kā negatīvo enerģiju rosinātājas. 

 

Iepriekš paredzētā darbība ir raksturīga izplatījuma brīvajai strāvai, tāpēc fluidiskās 

strāvas apvienojas ar brīvajām strāvām, pievelkot tās savām norisēm. Fluidisko strāvu 

jaunrade ir proporcionāla tai norisei, kas to izraisa. Tāpēc izplatījums ir fluidisko 

enerģiju pilns. Tālab kosmosā norisinās bezrobežīga kauja! 
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212. 

Nevar iedomāties ne dienu, ne stundu, kad cilvēkam nebūtu rūpju, citiem vārdiem 

sakot – domu. Tā rūpes nav jāsaprot kā novārdzinoši spaidi, bet gluži otrādi – kā 

cilvēka izcilība. Starp Bodhisatvu priekšrocībām rūpes par visu esošo ir viņa vaiņaga 

dārgums. Rūpes jāapsveic arī kā Uguns iedegšanās. Nevis sīkā domāšana, bet 

visdziļāk norūpējusies doma izšķiļ no sirds gaišas dzirkstis. Biedināšana no rūpēm 

liecina tikai par maziem uzkrājumiem. Ne jau mazums rūpju (pēdējās rūpes) uzņēmies 

domāšanu ieguvušais. Ieteicu saprast, ka rūpju daudzums nevar mazināties. 

213. 

Viskaitīgākā domāšana iestājas nevajadzīgu lietu vidū. Kā zvēru ķeramie tīkli stiepjas 

pretī nogurušas domas par šo lietu izlietošanu un izkārtošanu. 

214. 

Domāšanas sašaurināšana ir rupjš noziegums. 

215. 

Paplašiniet, paplašiniet apziņu, attīroties no postošajām sīkajām domām, no 

parastības, no standarta. Viena sīka doma var sagraut pasaules mēroga pasākumu, 

tāpat, kā zāles stiebrs var nogāzt bezdibenī milzi. Mazas domas ir vergu piederums, 

esiet gara valdnieki un paplašiniet savas domāšanas robežas līdz planetāram 

vērienam! Atcerieties, ka smalki organismi nepanes sīko domu atmosfēru, viņi smok 

no tām. 

 

Pielikums: 

Cilvēki nogurumā žēlojas par domāšanas neskaidrību; kā tas lai būtu citādi, ja 

Smalkās Pasaules zemāko slāņu sajukušās domas piesātinājušas apziņu. Zemāko slāņu 

domāšana nav noteikta un tādas saraustītas skrandas piemēslo izplatījumu. Asa naida 

doma enerģijas kāpināšanā tomēr ir vērtīgāka nekā neapzinātas domas dubļi. Ļoti 

smagi izjūt Agni Jogs pelēko domu ēnu spieta pieskaršanos. Skolotājs rūpējas 

vispirms par domāšanas virzienu. 

 

Nekrietna doma neradīs teicamu rīcību. Kad runāju par skaistumu, vispirmā kārtā, 

ņemu vērā domas skaistumu. Domai piemīt forma, tātad, domas skaistums jāsaprot it 

visās attiecībās. Cilvēks nedrīkst domāt nekrietni, Kosma dēļ. 

 

Brīdiniet, lai nerunā ļauni par Augstākajiem Spēkiem. Neprātīgie neapjēdz, ka viņu 

domas tiek verenu staru lauztas un dod triecienu pašiem neprātīgajiem. Ja tie arī tūliņ 
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nenomirst, tas vēl nenozīmē, ka viņu organisms nav jau sācis sabrukt. Paša raidītā 

bulta atradīs sērgas iedīgli un izraisīs to uz āru. 

 

 

 

 


